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Kapitel 7
Betala räkningar
Du kan betala på olika sätt när du köper något. Du kan betala direkt
med mynt eller sedlar. Det är att betala kontant. Du kan också betala
med kort. För att få bankkort ska du ha konto hos en bank. Ett annat sätt
att betala är med faktura. Du får fakturan av säljaren som du har köpt
något av, till exempel en soffa.
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Vad är en räkning?

En räkning är ett papper som visar vad något
kostar. Du kan till exempel få telefonräkning och
räkning från förskola och fritids. Du kan också
få räkningar för tv, elektricitet och värme. På räkningen finns siffror och annan information. Räkning
kallas också faktura.
Du ska betala räkningar före sista betalnings
dagen. Tänk på att det kan ta några dagar från
att du skickar dina pengar, till att mottagaren
får dem. Ofta står det ”Betalning oss tillhanda”
eller ”Förfallodag” och ett datum. Det betyder att
betalningsmottagaren ska ha pengarna senast det
datumet.

Betala räkningar via banken

Du kan gå till banken och betala räkningar, men det
tar ofta lång tid och är dyrt. Många banker tar en
hög avgift om du betalar hos dem. Det går snabbare att betala via internet. Det är också billigare.
För att kunna betala via internet, måste du ha ett
konto i en bank. Sedan kan banken ansluta ditt konto till internetbanken. Med internetbanken kan du
betala räkningar från en dator. På räkningarna finns
nummer till bankgirokonto eller plusgirokonto.
Du skriver själv in det kontonummer du betalar till
via internetbanken. På sidan tre finns mer information om räkningar/fakturor.

Hur fungerar kort?

Bankkort
Bankkort är ett kort till ditt konto i banken. Du
kan ta ut pengar med bankkortet i en bankomat.
Varje bankkort har en kod. Du knappar in koden när
du tar ut pengar från bankomaten. Du kan använda
bankkort från Visa och Master Card i alla bankers
automater. Med ett bankkort kan du också betala i
affärer. Du betalar genom att skriva ditt namn på ett
kvitto eller med att knappa in din kod. Banken drar
summan direkt från ditt konto.

Telefonabonnemang

Det finns många företag som säljer telefoner.
Det finns också flera typer av abonnemang. Därför
kan priserna för samtal vara olika. Vissa abonnemang är billigare för samtal på kvällar och helger.
Det kan också vara olika kostnad för sms och
internet. Abonnemanget, för bland annat mobil,
kan vara för en viss tid. Det kan vara till exempel 24
månader. Det betyder att du binder dig att betala
månadsavgift i två år om du skriver på ett avtal för
abonnemanget. Avtalet gäller även om telefonen
går sönder eller försvinner.

Betala för tv

Du som har tv ska betala en avgift. Avgiften kallas
radio- och tv-avgift. Alla hushåll som har en tvmottagare i sin tv, video, dator med tv-kort eller
digitalbox ska betala avgiften. Det står i svensk lag.
Pengarna från radio- och tv-avgiften går till Sveriges
Television (SVT), till Sveriges Radio (SR) och Sveriges
Utbildningsradio (UR).
Du betalar bara en avgift, även om du har flera
tv-apparater. Du behöver inte betala avgiften om
du bara har radio.
Läs mer om hur du anmäler att du har tv på
Radiotjänsts hemsida: www.radiotjanst.se
Extra avgift
Det finns också många andra radio- och tv-kanaler. De får sina pengar från reklam och från abonnemang. För att titta på de kanalerna ska du betala
radio- och tv-avgiften. Ibland ska du också betala
en extra avgift. Den extra avgiften betalar du till
exempel till Com Hem, Boxer, Viasat eller Canal
Digital.

Betalkort/kreditkort
Du kan också betala i affärer med betalkort och
kreditkort. Banken tar då inte pengar från ditt konto.
Du betalar senare. Det kommer en räkning hem till
dig i slutet av varje månad. Även med betalkort och
kreditort kan du ta ut pengar från bankomat. Det är
viktigt att förvara kort och kod säkert.
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Siffror och annan information som kan finnas på
en faktura (räkning)
Fakturanummer
Fakturans nummer.
Numret behöver du om du
kontaktar den som har skickat
fakturan.
Förfallodag
Den senaste dag som
pengarna ska vara hos den
som har skickat fakturan.

FÖRNAMN EF TERNAMN
GATUADRE SS 10
STAD
111 11

FÖRNAMN EF TERNAMN

Belopp att betala
Den summa du ska betala.

OCR-nummer, eller
referensnummer
Siffror du ska skriva in
om du betalar via internet.
Betalar du på banken? Då
skriver personalen på banken
in siffrorna åt dig. Siffrorna
hjälper betalningsmottagaren
att veta vilken räkning som
du betalar.
Bank- eller plusgironummer
Det vanligaste är att betala
in pengar på ett plusgiro eller
på ett bankgiro.

Betalningsmottagare
Den som ska ha pengarna.

Ska vara aktiva länkar i pdf originalet

Läs mer

www.radiotjanst.se/sv/kundservice/
Anmäla och betala för tv
www.konsumenternas.se
(tv, telefoni och bredband)
Fakta om el, telekom, bank och försäkring
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